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METTE MÅGE OLSEN: 275 nye boliger kan ryke dersom 
pukkverket blir en realitet. Hof-ordføreren vet allerede nå hvor 
hennes lojalitet ligger. SIDE 2-3

Sier nei til 
pukkverk

Vet forstatt ikke 
når brua åpnes
Arbeidet skal være ferdig til 
ferien, men Vegvesenet har 
fortsatt ingen åpningsdato 
for Skjeggestadbrua.

 ● NYHETER SIDE 4

Dopingforedrag 
fra Kjærgaard
Han la alle kort på bordet 
- og vant over seg selv, 
tidligere proffsyklist 
Steffen Kjærgaard. 

 ● SPORT  SIDE 19

Venter spent på 
resultatet
Hva Sandes innbyggere 
gjør er også Jarlsberg og 
innbyggerne i Holmestrand 
og Hof spente på. – Vi sier 
velkommen Sande!

 ● LEDER  SIDE 8

Solgte fem leiligheter 
- på nitti minutter!

Kulturskolen imponerte  publikum
Frikk Ormestad Larsen og de andre kulturskoleelevene i 
Nord-Jarlsberg holdt mandag talentkonsert i Y-kirken .

HOLMESTRAND: 
Tirsdag var det 
salgsstart for 
byggetrinn to i 
Bibliotekkvartalet. 
Det gikk unna. 
 ILLUSTRASJON: KMS
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 ● KULTUR SIDE 13
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– Vi har som mål å sette 
trafikk på Skjeggestadbrua 
før sommerferien, men har 
ikke satt noen dato ennå, 
sier prosjektleder Arvid 
Veseth i Statens vegvesen.
PÅL NORDBY
paal@jarlsbergavis.no
93065552

HOLMESTRAND: – Nå er det 
støpt en kantdrager, som vi kal-
ler det på østsiden, og vestsi-
den jobbes det med nå. Videre 
skal det monteres rekkverk og 
støyskjermer, forteller Veseth.

Membran og asfalt
– Videre skal det legges en 
membran og asfalt, og til dette 
er vi avhengige av godt vær, 
sier han. 

Etter dette er det en rydde-
jobb som skal gjøres før det er 

klart for trafikk på Skjeggestad-
brua, eller Mofjellbekkbrua 
vest, som den formelt heter. 

På spørsmål om åpningen 

skal skje med et arrangement, 
svarer Arvid Veseth at det ikke 
er tatt noen avgjørelse rundt en 
eventuell markering. 

Har ingen åpningsdato ennå

BEFARING: Kommunale og fylkeskommunale politikere var på 
befaring på Skjeggestadbrua tidligere i år.  FOTO: PÅL NORDBY

I løpet av halvannen 
time solgte de fem 
nye leiligheter. 
MAGNUS FRANER-ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Tirsdag var 
det salgsstart for byggetrinn to i 
Bibliotekkvartalet. 18 leilighe-
ter skal bygges mellom Tho-
massengården og hjørnebygget 
mot Weidemanns gate som nå 
er under bygging.

Da Jarlsberg var innom pro-
sjektkontoret etter halvannen 
time tirsdag, var fem leiligheter 
allerede solgt.

– Det er jo kjempebra, sa me-
glerne Trond Holsvik og Jan 
Bøyesen fra DnB.

– En fantastisk start, syntes 
også Øistein Hjelmtvedt i Hol-
mestrand Utvikling. Han er 
vant til vind i seilene etter at 18 
av de 19 leilighetene i Bibliotek-
gården allerede er solgt.

Viktig uteareal på taket
– Mye er takket være at kom-
munen lar oss bruke taket til 
utearealer. Det er noe kjøpere 
setter stor pris på, og som gjør 
det lettere å ta steget ut av ene-
boligen, sier Hjelmtvedt.

AKTUELLE 
BOLIGPROSJEKTER
Mange vil bygge leiligheter i 
Holmestrand om dagen. Her er 
noen av prosjektene:

 ■ Neste trinn Bibliotek-
kvartalet: 18 leiligheter. 
Salget igang.Gjestengården: 
13 leiligheter. Venter på 
endelig vedtak.

 ■ Strandholmen Sør: 19 
leiligheter. Salget igang.

 ■ Fløyveien 13: 9 leiligheter. 
Salget i gang.

 ■ Roveveien 32: 6 leiligheter. 
Forventet byggestart 2017.

 ■ Gausetangen: 34 leiligheter. 
Rammesøknad inne.

 ■ Hvittingfossveien 123 B: Ca. 9 
leiligheter. 1.gangsbeh.

(Listen er ikke uttømmende)

Milepæl
Den dyreste leiligheten ble 
raskt snappet opp. En lokal kjø-
per sikret seg 131 kvadratmeter 
til 7.150.000 kroner.

– Det er ny rekord for en bolig 
under fjellet i Holmestrand, sier 
Hjelmtvedt. 

Han kaller salget en milepæl.
– Det viser at selv dyre, store 

leiligheter er interessante når 
beliggenheten er god, sier 
Hjelmtvedt, som visstnok måt-
te love kjøperen båtplass i hav-
na for å få signaturen.

– Det skal jeg ordne. Båtplas-
sene er jo tilgjengelige her, og 
det synes vi selvfølgelig at er 
veldig hyggelig, sier han.

Men også billigere leiligheter 
gikk unna. Bygget skal innehol-
de 11 kompakte leiligheter, i 

størrelsesordenen 28 til 45 kva-
dratmeter. De selges for mel-
lom 1,3 og 2,2 millioner kroner.

– To slike ble solgt som inves-
teringsobjekter, de to øvrige til 
personer som skal bo der selv, 
forteller meglerne.

Fem salg ble også totalen da 
prosjektkontoret stengte for 
dagen. Det betyr at 25-30 pro-
sent av totalvolumet gikk unna.  

Byggestart er beregnet på ny-
året. Innflytting kan skje første 
kvartal 2018.

NESTE BYGGETRINN I BIBLIOTEKKVARTALET:

Leilighetene gikk unna

PANGSTART: Trond Holsvik, Øistein Hjelmtvedt og Jan Bøyesen sikret seg signaturer på fem solgte 
leiligheter på første salgsdag for det nye sentrumsbygget.  FOTO: MAGNUS FRANER-ERLINGSEN

BRÅKETE: Sikringsarbeidene har plaget naboer med støy. Nå er det 
verste over.  FOTO: SYNNE EGGUM MYRVANG

De støyende sikringsar-
beidene har plaget Klei-
van-naboer. 
MAGNUS FRANER-ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

KLEIVERUD: Jarlsberg har fått 
innspill fra naboer på Kleivan 
som synes arbeidene med å 
sikre muren som raste bråker i 
overkant mye – og mange ti-

mer om dagen. Nå skal det 
verste være overstått, ifølge 
entreprenør Thomas Berg.

– Nå har vi sikret den øverste 
delen av skråningen med fi-
berarmert sprøytebetong. Så 
har vi boltet den til fjell. Det er 
de arbeidene som har vært 
støyende – og det skjønner jeg 
godt, at folk synes. Nå går man 
litt roligere tider i møte, beroli-
ger han.

Han legger til at det likevel 
blir noe støyende arbeider på 
stedet framover.

Steinmuren skal opp igjen.
– Før vi finner ut hvilken me-

tode vi skal bruke må vi vite 
hvordan fjellet ser ut bak der. 
Jeg regner med at fjellhylla 
muren har stått på er skadet 
etter selve raset. Vi skal ta av-
gjørelsen sammen med geo-
log, sier Thomas Berg.

– Det verste bråket er over


